
Forslag til A/H Søndergårdens ordinære generalforsamling, den 29. 
april 2019. kl. 18.00.  Kolonihaveforbundet = KF. 

Vores andelshaveforening vil i de kommende år stå over for omfattende 
økonomiske udfordringer med hensyn til at betale for kyst- og 
klimasikring, dræn og ny asfalt på vores veje, plus vores alm. 
vedligeholdelse.  

For at undgå alt for store stigninger i fællesudgifterne, er der en oplagt 
post i budgettet, hvor vi bør kunne spare, nemlig kontingentet til KF. Vi 
betalte sidste år ca. 91.000. kr.,og i år betaler vi ca. 108.000. kr., og i de 
kommende år må vi påregne yderligere stigninger. Denne årlige udgift 
bør vi kunne spare, fordi vi intet får til gengæld for vores penge. (kun 5 
haveblade om året spækket med reklamer.) 

KF er en unødvendig stor omkostning for A/H Søndergården. Der er 
ingen service eller beskyttelse fra KF til andelshaveforeningerne. Der 
eksisterer ingen regler eller love i KF for andelshaveforeninger, vi er alle 
underlagt regler og love for kolonihaver på lejet grund. 

Vi ved fra KFs årsregnskab 2016, at de lå inde med en formue på 33. 
mio. kr. Fra 2011-2018 har A/H Søndergården betalt ca. 777.000. kr i 
kontingent til KF. 

Jeg har haft kontakt til en advokat, som kender til vores tidligere forsøg 
på udmeldelse af KF for en del år siden. Han mener, at der er en 
bestemmelse i aftaleloven, som med en vis sandsynlighed vil kunne 
ophæve den servitut, som ellers har været medvirkende hovedårsag til 
at vi ikke kan melde os ud af KF. Advokaten estimerer omkostninger til 
en ny retssag til ca. 250.000. - 300.000. kr. Anmodning om fri proces 
søges når sagen går igang. 

Servitutten som kun har det formål at sikre den ene part (KF) 
økonomiske profit til evig tid uden, at KF nødvendigvis udfører 
noget til gengæld. Det er desværre nu sket i over 60 år. 

Det drejer sig om aftalelovens § 36, hvoraf fremgår, at en aftale 
kan ændres eller tilsidesættes, hvis det vil være urimeligt eller 
i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. 

 



Jeg har den opfattelse, at KFs ret til at nægte os at melde os ud, både er 
urimelig og i strid med redelig handlemåde af følgende grunde: 

● KF har regler om udmeldelse, som gælder alle medlemmer af 
forbundet, bortset fra 4 foreninger hvor en særlig servitut hindrer 
dette. Dette er en helt urimelig forskelsbehandling. 
● KF kan ikke hjælpe os med noget som helst, fordi vi er en 
andelshaveforening og ikke en almindelig haveforening på lejet 
grund. 
● Det er urimeligt, at en over 60 år gammel servitut 
bestemmelse skal stavnsbinde os til evig tid.  

Jeg fremsætter derfor følgende forslag: 

Generalforsamlingen anmoder bestyrelsen om at engagere en god 
og erfaren advokat, der med henvisning til aftalelovens § 36, beder 
KF om at se bort fra den særlige servitut, der indebærer, at vi ikke 
kan melde os ud af KF, selv om vi følger forbundets almindelige 
regler for udmeldelse. 

Hvis KF afslår denne anmodning, skal bestyrelsen og advokaten 
samarbejde om en retssag imod KF med henvisning til aftalelovens 
§ 36. 
 
 
 

Jeg anbefaler advokatfirmaet Jon Palle Buhl v/ Rasmus Hoffery 
Nielsen til at føre sagen.  

Jeg opfordrer dig /jer til at møde op til den ordinære 
generalforsamling. Mandag d. 29 april 2019. kl.18.00. 

Husk din nabo på det og husk fuldmagter fra de som evt. ikke kan 
møde op. 

Mvh Lotte Langemark, Granstien 2.    07 Februar 2019 
 

 


